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2. การบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้ างพร้ อมทั้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบของผู้กํากับติดตามและ
รายงานผลการดําเนินงาน

3. จัดทําหนังสื อแจ้ งเวียนให้ เจ้ าหน้ าที่รับทราบการเข้าพิจารณาตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานและการ
ใช้ จ่ายงบประมาณโดยทัว่ ถึงและระบุช่องทางการสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานและหรือการใช้ จ่าย
งบประมาณ

4. เผยแพร่ รายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้ าง การจัดหาพัสดุ ให้ เจ้ าหน้ าที่และผู้บริหาร ทราบอย่างต่อเนื่อง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้ างและการหาพัสดุรายเดือน

4.1 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครงาน

4.2 เผยแพร่ ทดลองประจําปี / การแจ้ งโอนเงิน
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(ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ) คือ
3. ตัวชี้วัดที่ 10 การป้ องกันการทุจริ ต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้ อยละ 43.75 เป็ นคะแนนจากการ
เผยแพร่ ขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน เพื่อเปิ ดเผยการดําเนิ นการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ 2 ประเด็น คือ
1) การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริ ต ได้แก่ เจตจํานงสุจริ ตของ ผูบ้ ริ การ การประเมินความเสี่ ยง
เพื่อการป้องกันการทุจริ ต การเสริ มสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริ ต
1. บันทึกข้อตกลง MOU

2.

.

จดหมายข่าว

3. รู ปภาพพิธีลงนาม MOU

2) มาตรการภายในเพื่อ ป้ อ งกันการทุจริ ต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อ ส่ งเสริ มความโปร่ งใสและ
ป้องกันการทุจริ ต 7 มาตรการ มาตการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารต่อสาธารณะ มาตรการให้ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมี
ส่วนร่ วม มาตรการการส่งเสริ มความโปร่ งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่ องร้องเรี ยน การทุจริ ต
มาตรการป้ องกันการรับสิ นบน มาตรการป้ องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม และมาตรการตรวจสอบการให้ดุลพินิจ อย่างไรก็ตามหน่วยงานควรให้ความสําคัญในการกําหนด
มาตรการ แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนิ นการตามมาตรการ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ อย่าง
ต่อเนื่องและยัง่ ยืนต่อไป
1. กิจกรรมติดป้ายต่อต้านการทุจริ ต ในสถานที่ทาํ งาน

2. จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งในหน่ วยงาน
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3. กิจกรรมออกกําลังกายทุกวันพุธ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

4. การประชุมชี้แจงการพัฒนาบุคลากรตามโครงการเสริมสร้ างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 กล่าวเปิ ดการประชุมชี้แจงการพัฒนาบุคลากรตามโครงการเสริมสร้ าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" ณ ห้ องประชุมวชิรธาร สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

5. ศึกษาดูงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

6. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้ าหน้ าที่ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติทุกเช้ าวันจันทร์ เพือ่ ธํารงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
องค์กร
วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นําคณะผูบ้ ริ หาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ประจําวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 โดยร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระ
สวดมนต์ และร่ วมกันกล่าวปฏิญญาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริ ตโดยพร้อมเพรี ยงกัน ณ ลานหน้าเสา
ธง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 การจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้มีข้ นึ เพื่อเป็ นการ
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรม และธรรมาภิบาลในเขต
พื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริ ต” (เขตสุจริ ต) และเพื่อให้คณะผูบ้ ริ หารและบุคลากรในสังกัดพบปะ
แลกเปลี่ยน แจ้งข้อราชการก่อนเริ่ มการปฏิบตั ิงาน

7. วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 นายนพพร เดชชิต รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นําข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ในสังกัด จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ประจําวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เพื่อร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระสวด
มนต์ กล่าวคําปฏิญญาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริ ตโดยพร้อมเพรี ยงกัน และชี้แจงข้อราชการแก่
บุคลากรในสังกัด ณ ลานหน้าเสาธง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อ.จอมทอง
จ.เชียงใหม่

8. ประชุมแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การประเมิน คุณธรรมและความโปร่ งใสในการดําเนินงานของ
หน่ วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปี งบประมาณ 2564
วันที่ 5 มีนาคม 2564 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดประชุมแผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริ ต การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปี งบประมาณ 2564 โดยมีนางสาวเกษแก้ว ปวนแดง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายเป็ นประธานในการเปิ ดประชุม ณ ห้องประชุมวชิรธาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ภาคผนวก

คําสัง่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
ที่ ๖๑ /2564
เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการบริ หารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และกําหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนการบริ หารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
-----------------------------------------------------ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาํ เนิ นการติดตามและประเมินผลการ
บริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต ๖ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามตัวชี้วดั แผนปฏิบตั ิราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วดั ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตัวชี้วดั ตามมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบัติ
ราชการประจําปี งบประมาณ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดําเนิ นงานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา นั้น
เพื่อ ให้การติด ตามและประเมิน ผลการบริ หารจัด การศึก ษาขั้นพื้ นฐานของสํานัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเป้ าหมายอยู่ในระดับ A จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิเคราะห์ผลการบริ หารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนการ
บริ หารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
๑. นายสมพงศ์ พรมจันทร์
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
ประธานกรรมการ
๒. นายจิรเมธ จันทบูรณ์
รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
รองประธานกรรมการ
3. นายวิริยะ วรายุ
รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6
กรรมการ
4. นายนพพร เดชชิต
รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6
กรรมการ
๕. นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กรรมการ
๖. นางทองสุข ปิ ยะวงษ์
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มส่งเสริ มการจัดการศึกษา
กรรมการ
๗. นางสาวเรณู อุตรชัย
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์ กรรมการ
๘. นางสาวพิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์ ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
๙. นางสาวฐานิสสรณ์ ศรี สิงห์ชยั ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มอํานวยการ
กรรมการ
๑๐. นางสมพร รุ จิเลิศ
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มบริ หารงานบุคคล
กรรมการ
1๑. นางสาวดากานดา วงศ์พิพฒั น์ทวีป ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ พัฒนาครู และบุคคลากรฯ กรรมการ
๑๒. นางเตือนใจ ณ รังสี
ศึกษานิเทก์ชาํ นาญการพิเศษ
กรรมการ
๑๓. นางพรรณี กันใหม่
ศึกษานิเทก์ชาํ นาญการพิเศษ
กรรมการ

๑๔. นางหนึ่งฤทัย ชัยดารา
๑๕. นายกฤชพล ธี ระเขมรักษ์
๑๖. นางสาวกัลยา วงศ์วรรณ์
1๗. นางสาวภาวิณี คําแผ่น
1๘. นางวัฒนา ประทรวงศักดิ์
๑๙. นางณัฐพร ดอกแก้ว
๒๐. นายณัฏฐวัฒน์ วงศ์ใจมูล
๒๑. นางศิรภัสสร ศิริอางค์
๒๒. นางสาวนันทยา วงศ์ชยั

ศึกษานิเทก์ชาํ นาญการ
ศึกษานิเทก์ชาํ นาญการ
ศึกษานิเทก์ชาํ นาญการ
ศึกษานิเทศก์ชาํ นาญการ
ศึกษานิเทศก์ชาํ นาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
ศึกษานิเทก์ชาํ นาญการพิเศษ
ศึกษานิเทก์ชาํ นาญการพิเศษ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ าที่ วิเคราะห์ผลการประเมินการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาตามตัว ชี้ วัด แผนปฏิบัติ ร าชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ น ฐาน ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตัวชี้ วดั ตามมาตรการปรับ ปรุ ง ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติ ราชการประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และกําหนดวิธีการขับเคลื่อนการดําเนิ นงานโดยมีเป้ าหมายในระดับ A
ทุกตัวชี้วดั /ตัวบ่งชี้ ในการติดตามและประเมินการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔
ให้ผูท้ ี่ไ ด้รับแต่งตั้ง ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ ความสามารถและให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาํ หนดไว้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สั่ง ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. 2564
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โครงการต่ างๆ ที่ดําเนินการตามมาตรการส่ งเสริมคุณธรรมและความโปร่ งใส ภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
พัฒนาภารกิจสู่คุณธรรมและความโปร่ งใส
ด้านยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริ หาร
จัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นที่ 35. การต่อต้านการทุจริ ตประพฤติมิชอบ
แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านที่ 11 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตและประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์ ที่ 1 เร่ งสร้างการรับรู้และจิตสํานึกของประชาชนในการต่อต้านการ
ทุจริ ตประพฤติมิชอบ โดยความร่ วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
กลยุทธ์ ที่ 2 ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรื อผูบ้ งั คับบัญชา มีมาตรการ
เสริ มสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์ ที่ 3 เสริ มสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็ นกลไกอิสระและมีการเฝ้าระวังการ
ทุจริ ตในหน่วยงาน
กลยุทธ์ ที่ 4 ทําให้การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็ นเรื่ องที่น่ารังเกียจไม่พึงกระทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (พ.ศ.2560-2564) เป้าหมายที่ 6 มีระบบบริ หารจัดการที่มี
ประสิ ทธิภาพ ทันสมัย โปร่ งใส ตรวจสอบได้ กระจายอํานาจและมีส่วนร่ วม
จากประชาชน
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่ คงแห่ งชาติ (พ.ศ.2562-2565) นโยบายที่ 10 : การส่งเสริ ม
การบริ หารราชการแผ่นดินที่มธี รรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริ ต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
นโยบายสพฐ.
นโยบายที่ 10 การส่งเสริ มการบริ หารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริ ต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ มฐ. ที่ ๒ การบริ หารและการจัดการศึกษาที่มีประสิ ทธิภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่
๓ การบริ หารงานด้านการบริ หารงานบุคคล
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพคน
ชื่อโครงการ
ยุทธศาสตร์ ชาติพ.ศ.2561-2580

ลักษณะโครงการ..............................โครงการย่อย.......................................................
ผู้รับผิดชอบโครงการ .............นางสาวภาวิณี คําแผ่น..............................................
ระยะเวลาดําเนินการ .......................มีนาคม -...................................................................

๑. หลักการและเหตุผล
การขับเคลื่อนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามแนวทางเขตสุ จริ ตให้ประสบความสําเร็ จจะต้องสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์กรให้เป็ นที่รับรู้ของสังคม ก่อให้เกิดความศรัทธา ความร่ วมมือ ตลอดจนแรงบันดาลใจในการดําเนิ นงานให้สําเร็ จตาม
เป้ าหมายรวมทั้งปลุกกระแสให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในตัวบุคคล ให้เป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู้และมีคุณลักษณะ 5
ประการของความซื่อสัตย์สุจริ ต ก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างองค์กรกับผูร้ ับบริ การ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยรวมทั้งสาธารณชน โดยมี
กรอบมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของเขตสุ จริ ตเป็ นแนวทางในการดําเนิ นงานของบุคลากรทุกฝ่ าย ทั้งนี้ ตอ้ งมีความโปร่ งใสและ
ตรวจสอบได้ ตามกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานภาครัฐ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จึงจัดทําโครงการฯ นี้ข้ ึน
๒. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริ มให้บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิจหลักของตนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. เพื่อจัดหาสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการดําเนินงานของเขตสุจริ ต
3. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผลงาน กิจกรรมของหน่วยงานไปยังผูเ้ กี่ยวข้องและสาธารณชน
4. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะบุคลกากรเขตสุจริ ต
๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 6 จํา นวน
64 คน
เชิงคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 6 มีภาพลักษณ์ของสํานักงานที่น่าเชื่ อ ถือ ศรัทธายิ่ ง ขึ้ น
บุคลากรมีคุณภาพ ตามคุณลักษณะของเขตสุ จริ ต ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยผูเ้ กี่ยวข้องทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามากยิ่งขึ้นและมีความพร้อมในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1. การเสริ มสร้างภาพลักษณ์ในสํานักงานเขตพื้นที่

ระยะเวลาดําเนินงาน
มีนาคม – กันยายน

5. งบประมาณ งบดําเนินงาน จํานวน 15,700.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ

6. รายละเอียดการใช้ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ
กิจกรรมที่ ๑ การเสริมสร้ าง
ภาพลักษณ์ในสํานักงานเขตพืน้ ที่
๑.๑ .จัดทําสัญญาลักษณ์โครงการ
1.2 จัดทําแผ่นพับโครงการ
1.3 กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธง
ชาติ

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้ สอย
วัสดุ

รวม
หมายเหตุ : -ขอถัวจ่ายทุกรายการ

รวม

5,000
5,000
-

5,000
5,000
-

10,000

10,000

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบตั ิงาน
ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิภาพ
สูงขึ้น
ร้อยละบุคลากรที่มีเจตคติต่อการทํางานให้แก่องค์กร

วิธีการประเมิน
สังเกต
สอบถาม

เครื่ องมือที่ใช้
แบบสังเกต
แบบสอบถาม

สํารวจความพึงพอใจ

แบบสํารวจ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เสริ มสร้างประสบการณ์ให้กบั บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่ มีจิตสํานึก ในการปฏิบตั ิงานให้แก่
องค์กรอย่างเต็มใจ เต็มความรู้ เต็มความสามารถ
8.2 องค์กรมีระดับคุณธรรมและความโปร่ งใสในระดับสูง ได้รับการรับรอง/ยอมรับเป็ นเขตพื้นที่สุจริ ต

3.2 ชื่ อโครงการ

การอบรมความรู้การป้องกันการทุจริ ต ปี งบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ ชาติพ.ศ.2561-2580 ด้านยุทธศาสตร์ ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นที่ 35. การต่อต้านการทุจริ ตประพฤติมิชอบ
แผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านที่ 11 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์ ที่ 1 เร่ งสร้างการรับรู้และจิตสํานึกของประชาชนในการต่อต้านการ
ทุจริ ตประพฤติมิชอบ โดยความร่ วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
กลยุทธ์ ที่ 2 ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรื อผูบ้ งั คับบัญชา มีมาตรการ
เสริ มสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์ ที่ 3 เสริ มสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็ นกลไกอิสระและมีการเฝ้าระวังการ
ทุจริ ตในหน่วยงาน
กลยุทธ์ ที่ 4 ทําให้การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็ นเรื่ องที่น่ารังเกียจไม่พึงกระทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (พ.ศ.2560-2564) เป้าหมายที่ 6 มีระบบบริ หารจัดการที่มี
ประสิ ทธิภาพ ทันสมัย โปร่ งใส ตรวจสอบได้ กระจายอํานาจและมีส่วนร่ วม
จากประชาชน
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่ คงแห่ งชาติ (พ.ศ.2562-2565) นโยบายที่ 10 : การส่ งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
นโยบายสพฐ.
นโยบายที่ 10 การส่ งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ มฐ. ที่ ๒ การบริ หารและการจัดการศึกษาที่มีประสิ ทธิภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่
๓ การบริ หารงานด้านการบริ หารงานบุคคล
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพคน
ลักษณะโครงการ............................โครงการใหม่........................................................
ผู้รับผิดชอบโครงการ ...................นายณัฏฐวัฒน์ วงศ์ใยมูล นิติกรชํานาญการ..............
ระยะเวลาดําเนินการ ...................1 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 กันยายน 2564...................

๑. หลักการและเหตุผล
การดําเนินการต่างๆ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องเป็ นไปตามระเบียบกฎหมาย เป็ นธรรม โปร่ งใส ตรวจสอบ
ได้ เกิดคุม้ ค่าตามหลักธรรมาภิบาล ปัจจุบนั ยังพบว่ามีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน ถูกร้องเรี ยนและถูกตรวจสอบในเรื่ อง
การทุจริ ต ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามอํานาจหน้าที่ อันส่งผลเสี ยหาย และกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรและประเทศชาติเป็ นอย่าง
มาก ดังนั้น เพื่อ เป็ นการร่ วมกันสร้ างเครื อ ข่ายในการป้ อ งกันการทุจริ ตอย่างจริ งจัง และเป็ นการบูรณาการแผนปฏิบัติใ ห้
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) กลุ่มกฎหมายและคดี
สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 6 จึ ง เห็ น ควรจัด โครงการอบรมความรู้ ก ารป้ อ งกัน การทุ จริ ต
ปี งบประมาณ 2564 ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กบั เจ้าหน้าที่ผูป้ ฏิบัติงานภาครัฐ และเครื อข่ายเฝ้าระวังการทุจริ ต ได้
ตระหนักถึงความร้ายแรงของการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ โดยเฉพาะผลกระทบจากการทุจริ ตที่มีต่อประเทศชาติ และร่ วมกันสร้างภาคี
เครื อข่ายป้องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผูเ้ ข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาในเรื่ องการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
2.2 เพื่อเสริ มสร้างความเข้าใจในเรื่ องการป้องกันการทุจริ ต และสร้างศักยภาพด้านการปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิ ทธิภาพ
และประสิ ทธิผลโดยเฉพาะในเรื่ องการป้องกันการทุจริ ต
2.3 เพื่อให้ผูเ้ ข้าร่ วมฝึ กอบรมนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน และใช้ในชีวิตประจําวันได้ อันเกิดจากการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น สะท้อนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมอบรมและวิทยากร
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ข้าราชการและพนักงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 50 คน
๓.๒ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เครื อข่ายพัฒนาการศึกษาทุกเครื อข่าย
๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินงาน
การฝึ กอบรมให้ความรู้ จํานวน 1 วัน
1 กุมภาพันธ์ 2564 – 30
บรรยายในเรื่ อง สถานการณ์ปัญหาการทุจริ ต
กันยายน 2564
คอร์รัปชัน่ ในประเทศไทย , การป้องกันการทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560-2564) , การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม , การมีส่วนร่ วม
ในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริ ต , การระดม
ความคิด พลังเครื อข่ายต่อต้านการทุจริ ต , การ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้การสร้างเครื อข่ายเฝ้าระวังและ
ป้องกันการทุจริ ต และการสรุ ปผล ถอดบทเรี ยนการ
เรี ยนรู้

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มกฎหมายและคดี

๕. รายละเอียดการใช้ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

กิจกรรมที่ ๑
๑.๑ การบรรยาย ให้ความรู้ใน
เรื่ อง สถานการณ์ปัญหาการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ ในประเทศไทย , การ
ป้องกันการทุจริ ตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560-2564)
๑.๒ การบรรยาย ให้ความรู้ใน
เรื่ อง การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม , การมี
ส่วนร่ วมในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการทุจริ ต
กิจกรรมที่ ๒
๑.๑ กิจกรรมระดมความคิด พลัง
เครื อข่ายต่อต้านการทุจริ ต การ
๑.๒ กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
การสร้างเครื อข่ายเฝ้าระวังและ
ป้องกันการทุจริ ต และการ
สรุ ปผล ถอดบทเรี ยนการเรี ยนรู้.
รวม
๖. การประเมินผล

ตอบแทน
3,600

3,600

เงินงบประมาณ
ใช้ สอย
วัสดุ
5,000
550

5,000

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงคุณภาพ ร้อยละความรู้ความเข้าใจของผูเ้ ข้ารับการอบรม มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่ องการป้องกันการทุจริ ต มากขึ้นร้อย
ละ ๖๐

550

รวม
9,150

9,150

วิธีการประเมิน
การทําแบบทดสอบวัด
ความรู้ก่อน-หลังการ
อบรม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม
9,150

9,150
เครื่ องมือที่ใช้
แบบทดสอบความรู้ Pre
Test /Post Test

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผูเ้ ข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาในเรื่ องการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
7.2 ผู ้เ ข้า ร่ ว มอบรมมี ค วามเข้า ใจในเรื่ องการป้ อ งกัน การทุ จ ริ ต และสร้ า งศัก ยภาพด้า นการปฏิ บัติ ง านให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลโดยเฉพาะในเรื่ องการป้องกันการทุจริ ต
7.3 ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น สะท้อนปัญหาอุปสรรค
ในการปฏิบตั ิงานระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมอบรมและวิทยากรไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน และใช้ในชีวิตประจําวันได้

3.3 ชื่ อโครงการ

พัฒนาภารกิจสู่คุณธรรมและความโปร่ งใส

ยุทธศาสตร์ ชาติพ.ศ.2561-2580 ด้านยุทธศาสตร์ ชาติดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริ หาร
จัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นที่ 35. การต่อต้านการทุจริ ตประพฤติมิชอบ
แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านที่ 11 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตและประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์ ที่ 1 เร่ งสร้างการรับรู้และจิตสํานึกของประชาชนในการต่อต้านการ
ทุจริ ตประพฤติมิชอบ โดยความร่ วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
กลยุทธ์ ที่ 2 ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรื อผูบ้ งั คับบัญชา มีมาตรการ
เสริ มสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์ ที่ 3 เสริ มสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็ นกลไกอิสระและมีการเฝ้าระวังการ
ทุจริ ตในหน่วยงาน
กลยุทธ์ ที่ 4 ทําให้การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็ นเรื่ องที่น่ารังเกียจไม่พึงกระทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (พ.ศ.2560-2564) เป้าหมายที่ 6 มีระบบบริ หารจัดการที่มี
ประสิ ทธิภาพ ทันสมัย โปร่ งใส ตรวจสอบได้ กระจายอํานาจและมีส่วนร่ วม
จากประชาชน
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่ คงแห่ งชาติ (พ.ศ.2562-2565) นโยบายที่ 10 : การส่งเสริ ม
การบริ หารราชการแผ่นดินที่มธี รรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริ ต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
นโยบายสพฐ.
นโยบายที่ 10 การส่งเสริ มการบริ หารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริ ต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ มฐ. ที่ ๒ การบริ หารและการจัดการศึกษาที่มีประสิ ทธิภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่
๓ การบริ หารงานด้านการบริ หารงานบุคคล
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพคน
ลักษณะโครงการ..............................โครงการย่อย.......................................................
ผู้รับผิดชอบโครงการ .............นางสาวภาวิณี คําแผ่น..............................................
ระยะเวลาดําเนินการ .......................มีนาคม -...................................................................

๒. หลักการและเหตุผล
การขับเคลื่อนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามแนวทางเขตสุ จริ ตให้ประสบความสําเร็ จจะต้องสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์กรให้เป็ นที่รับรู้ของสังคม ก่อให้เกิดความศรัทธา ความร่ วมมือ ตลอดจนแรงบันดาลใจในการดําเนิ นงานให้สําเร็ จตาม
เป้ าหมายรวมทั้งปลุกกระแสให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในตัวบุคคล ให้เป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู้และมีคุณลักษณะ 5
ประการของความซื่อสัตย์สุจริ ต ก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างองค์กรกับผูร้ ับบริ การ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยรวมทั้งสาธารณชน โดยมี
กรอบมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของเขตสุ จริ ตเป็ นแนวทางในการดําเนิ นงานของบุคลากรทุกฝ่ าย ทั้งนี้ ตอ้ งมีความโปร่ งใสและ
ตรวจสอบได้ ตามกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานภาครัฐ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จึงจัดทําโครงการฯ นี้ข้ นึ
๒. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริ มให้บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิจหลักของตนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. เพื่อจัดหาสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการดําเนินงานของเขตสุจริ ต
3. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผลงาน กิจกรรมของหน่วยงานไปยังผูเ้ กี่ยวข้องและสาธารณชน
4. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะบุคลกากรเขตสุจริ ต
๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
บุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จํานวน 64 คน
เชิงคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 6 มีภาพลักษณ์ของสํานักงานที่น่าเชื่ อ ถือ ศรัทธายิ่ ง ขึ้ น
บุคลากรมีคุณภาพ ตามคุณลักษณะของเขตสุ จริ ต ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยผูเ้ กี่ยวข้องทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามากยิ่งขึ้นและมีความพร้อมในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1. การเสริ มสร้างภาพลักษณ์ในสํานักงานเขตพื้นที่

ระยะเวลาดําเนินงาน
มีนาคม – กันยายน

6. งบประมาณ งบดําเนินงาน จํานวน 15,700.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ

6. รายละเอียดการใช้ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ
กิจกรรมที่ ๑ การเสริมสร้ าง
ภาพลักษณ์ในสํานักงานเขตพืน้ ที่
๑.๑ .จัดทําสัญญาลักษณ์โครงการ
1.2 จัดทําแผ่นพับโครงการ
1.3 กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธง
ชาติ

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้ สอย
วัสดุ

รวม
หมายเหตุ : -ขอถัวจ่ายทุกรายการ

รวม

5,000
5,000
-

5,000
5,000
-

10,000

10,000

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบตั ิงาน
ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิภาพ
สูงขึ้น
ร้อยละบุคลากรที่มีเจตคติต่อการทํางานให้แก่องค์กร

วิธีการประเมิน
สังเกต
สอบถาม

เครื่ องมือที่ใช้
แบบสังเกต
แบบสอบถาม

สํารวจความพึงพอใจ

แบบสํารวจ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เสริ มสร้างประสบการณ์ให้กบั บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่ มีจิตสํานึก ในการปฏิบตั ิงานให้แก่
องค์กรอย่างเต็มใจ เต็มความรู้ เต็มความสามารถ
8.2 องค์กรมีระดับคุณธรรมและความโปร่ งใสในระดับสูง ได้รับการรับรอง/ยอมรับเป็ นเขตพื้นที่สุจริ ต

3.4 ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเชิ งวิ ชาการสู่มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน (บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ด้านการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) การเสริ มสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 – 2565) การเสริ มสร้างความมัน่ คงของมนุษย์
นโยบายสพฐ. ที่ 2 ....
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
ตัวบ่งชี้ที่ .....
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพคน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564
๑. หลักการและเหตุผล
ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า บุ ค ล ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ใ น สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ถื อ ได้ ว่ า เป็ นบุ ค คลที่ มี ส่ วนสํ า คั ญ ในการสนั บ สนุ น ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ เ ป็ นไป
ตามเป้าหมาย ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็ นใน
การพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างในสํานักงาน จึงได้จดั ทําหลักสูตรและดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการสู่มาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงาน สําหรับข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัด
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการปฏิบตั ิงานให้กบั ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
๒.๒ เพื่อเสริ มสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะและในการมีส่วนร่ วมในการพัฒนางาน
๒.๓ เพื่อให้ภารกิจการดําเนินงานมีประสิ ทธิภาพ
๒ . ๔ เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า เ ชี ย ง ใ ห ม่ เ ข ต ๖
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
๒.๓ เพื่อส่งเสริ ม สนับสนุน ด้านการบริ หารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖

๓. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ข้ า ราชการครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต ๖
ประกอบด้วย
๓.๑.1 ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.1.2 รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓.1.3 ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม
๓.1.4 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.2 เชิงคุณภาพ
ข้ า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ยงใหม่
เขต ๖ ได้รับการพัฒนาให้เป็ นผูร้ ู้ รอบ รู้ ลึก และเป็ นแรงผลักดันต่อความสําเร็ จขององค์กร รวมทั้งปฏิบตั ิงานโดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์และประสิ ทธิภาพ
๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเชิงวิชาการสู่มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ระยะเวลาดําเนินงาน
พฤศจิกายน 2563 –
กันยายน 2564

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

5. รายละเอียดการใช้ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 กิจกรรมที่ 1
1.1 ประชุมคณะกรรมการฯ
(จํานวน 20 คน)
- ค่าอาหาร
(1มื้อx80บาท x 20 คน)
- ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
(1มื้อx35บาท x 20 คน)
กิจกรรมที่ 2
1.2 ดําเนินการพัฒนา ฯ
- ค่าอาหาร+อาหารว่างและ
เครื่ องดื่ม
- ค่าพาหนะวิทยากร
- ค่าตอบแทนวิทยากร

เงินงบประมาณ
ใช้ สอย
วัสดุ

-

1,600

-

700

ตอบแทน

-

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

1,600

-

1,600

700

-

700

9,150

-

9,150

1,000
3,600

-

1,000
3,600

-

-

9,150

1,000
3,600

-

-

รวม

4,600

11,450

-

16,050

16,050

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ ายทุกรายการ
๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มีความ
เข้าใจ ในกระบวนการพัฒนา ปรับปรุ งระบบการทํางาน
ให้ มี ป ระสิ ทธิ ภาพและสามารถนํ า เครื่ องมื อ และ
กระบวนการ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ ในงานของตนเอง
ได้
๖.๒ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต ๖ มี
สมรรถนะด้านการบริ หารจัดการงานและองค์ความรู้ที่ดี
สามารถนําไป พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ได้
๖.๓ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มีทกั ษะ
เชิงปฏิบตั ิงาน ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์และทักษะด้าน
กระบวน การคิด สามารถปฏิบตั ิงานตามตําแหน่งหน้าที่
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

วิธีการประเมิน
การสํารวจ

เครื่ องมือที่ใช้
แบบสํารวจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต ๖ แต่ละ
ร ะ ดั บ มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร พั ฒ น า ส า ม า ร ถ ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ก า ร ทํ า ง า น
ให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
2. ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึก ษาเชี ยงใหม่ เขต ๖ มี
สมรรถนะด้านการบริ หารจัดการงานและองค์ความรู้ที่ดี ส่ งผลให้คุณภาพการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6 สูงขึ้น
3. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มีทกั ษะ
เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ง า น ทั ก ษ ะ ด้ า น ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ แ ล ะ ทั ก ษ ะ ด้ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ง า น
ตามตําแหน่งหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

4. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มีความรัก
ความสามัคคีในหมู่คณะ และในการมีส่วนร่ วมในการพัฒนางาน
ผูเ้ สนอโครงการ
(ลงชื่อ)
(นางสาวดากานดา วงศ์พิพฒั น์ทวีป)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ผอู ้ าํ นวยการกลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

